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Jardinópolis, 10  de outubro de 2021. 

OFÍCIO N.° 427/2021 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 0312021 
Mensagem n 0312021 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Estamos encaminhando, para apreciação e deliberação dessa Casa, 
o Projeto de Lei Complementar n.° 03/2021, que "DISPÕE SOBRE A 
ADEQUAÇÂODA REMUNERAÇÃO MINIMA DA CLASSE DOCENTE DO 
QUADRO bo MAGISTÉRIO DA EÚUCAÇÃO BÁSICA AO PISO SALARIAL 
PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E. DÁ.. PROVIDÊNCIAS CORRELATAS»,. 

O Projeto de Lei Complementar em referência, como esclarece a 
sua ementa, tem o especial e único objetivo de assegurar a implantação do piso 
salarial estabelecido pela Lei federal n° 11.738, de 16 de julho de 2008, aos 
servidores, públicos ocupantes de cargos ou empregos de docente. 

Desde.janeiro de 2020, segundo os ditames da citada Lei, o piso 
salarial para o professor em exercício na Educação Básica pública, servidor de 
qualquer esfera federativa, habilitado em cursos de nível médio - magistério, 
para uma carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, é R$ 2.886,24 (dois 
mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) - valor abaixo do 
qual não se pode remunerar o seu trabalho. 

O Município de Jardinópolis já não vinha observando o valor 
estabelecido pela Lei federal n° 11738/2008 quando, em 20 de março de 2020, 
a Câmara dos Deputados declarou estado de calamidade decorrente da pandemia 
do novo Coronavírus (Covid-19), por meio do Decreto Legislativo n° 6, publicado 
naquela data. 

Não obstante, em meio ao inusitado, foi publicada a Lei 
Complementar federal n° 173, de 27 de maio de 2020, estabelecendo "Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a 
Lei Complementar n 0 101, de  de maio de 2000, e dá outras providências". 

A Lei Complementar federal, como é consabido, impôs vedações 
expressas a todos os entes federados afetados pela calamidade pública citada, 
proibindo-os, ate 31 de dezembro de 2021, entre outras ações, de 

"conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação: de remuneração a membros dê Poder ou de órgão, servidõres 
e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença 
judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à 
calamidade pública;" (texto do artigo 8 0 , 1 da LCf 173/2020 - grifamos). 
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E, ainda, de: 

"criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas 
de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de 
cunho indeniza tório, em favor de membros de Poder, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos 
e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de 
sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade -  "(texto do artigo 80 , VI da Lcf 173/2020 - grífamos). 

Todavia, em 25 de dezembro de 2020 foi promulgada a Lei federal 
no 14.113/2020, que "Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de 
que trata o art. 212-A da Constituição Federal...". 

Dentre outras alterações às regras de composição e aplicação dos 
recursos do Fundeb, a nova Lei federal ampliou de 60 para 70% (sessenta para 
setenta por cento) a proporção mínima de destinação ao pagamento - em cada 
rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício (conf. art. 26, caput da Lf 14.113/2020). 

Feitas estas considerações contextuais e diante do legitimo anseio 
dos professores da rede municipal de ensino, a Administração buscou via dê 
solução •ao aparente impasse que o cenário atual sugere, ficando cabalmente 
convencida de que a ressalva contida na parte final dos incisos 1 e VI, do artigo 
80  da LU 173/2020 traz a necessária segurança jurídica e autoriza a implantação 
do valor relativo ao piso salarial profissional nacional aos integrantes da Classe 
Docente municipal. 

De fato, ha determinação legal anterior a publicação do Decreto 
Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020 no sentido de que tais profissionais 
tenham o piso salarial assegurado na remuneração: pelo seu trabalho. 

Além disso, também o inciso VI do mesmo dispositivo (art. 8 0 , LU 
173/2020) ressalva a legalidade dos reflexos que a implantação do piso pode 
trazer, por força de determinação legal anterior a calamidade E o caso! As 
vantagens previstas na Lei Complementar municipal n° 2, de 4 de novembro,..de 
2021, incidentes sobre o valor do piso salarial implantado sua majoração, 
contudo essas ficam asseguradas, porque referida lei também é anterior '(e 
muito) àcalamidade decorrente da pandemia. 

Claro está, portanto, que os professores municipais têm o direito a 
ter implantado o piso salarial de imediato, e, a seu turno, a Administração 
municipal não só está isenta de impedimento, como também tem o dever para 
com esses servidores. 

Inclusive - necessário que se esclareça - a conjuntura atual reforça 
essa necessidade e dever, posto que há, no momento, parcela dos recursos do 
Fundeb, justamente a destinada à remuneração dos profissionais do magistério, 
apta a assegurar a viabilidade da medida. 
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O Projeto conta também com dispositivo que autoriza o Poder 
Executivo, de modo expresso, a apurar e pagar diferença salarial havida neste 
exercício, decorrente da implantação do piso salarial, e faz menção os recursos 
destinados à despesa. 

O impacto orçamentário-financeiro segue anexo. 

Dispensando maiores comentários pela importância que a presente 
matéria traz em seu bojo, submetemos a mesma à alta apreciação de Vossas 
Excelências, solicitando que a mesma seja apreciada e votada em REGIME DE 
URGÊNCIA ESPECIAL e SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, na qual fica desde já, 
pelo presente, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e 
demais nobres Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, 
consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

Municipal 

A Sua Excelência o Senhor 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N 0  0312021 
=De 10  de Outubro de 2021= 

'DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
MÍNIMA DA CLASSE DOCENTE DO QUADRO DO 
MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO PISO 
SALARIAL PROFISSIONAL .  . DO 
MAGISTÉRIO PÚBLICO. DA EDUCÇÃO BÁSICA E DÁ 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, 
aprovou ôProjetode- LCompIeffientar fi.Õ..03/202,1,.de....ãutoria do Executivo,  e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. l. Nenhum servidor integrante da Classe Docente do Quadro do Magistério da 
Educação Básica, no âmbito da rede municipal de ensino do Municipto de 
Jardinópolis, receberá . remuneração inferior ao Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério Publico da Educação Básica.  

Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a corrigir anualmente a 
remuneração mínima do Profissional do Magistério Público da Educação 
Básica,, adequando-a ao Piso Salarial Nacional do Magistério definido pelo 
MEC, nos termos do art. 50  da Lei Federal n° 11.738, de 16 de julho de 
2008, que regulamenta a alínea "e" do inciso III do art. 60 do Ato das 
Disposições. Constitucionais Transitórias.... 

Parágrafo único. O Poder Executivo editará, anualmente, Decreto dispondo do 
valor do Piso Salarial Nacional do Magistério Público da Educação Básica, para fins de 
aplicação do disposto no caput deste artigo 

Art. 30  O Poder Executivo fica autorizado a apuração e pagamento de diferença 
salarial aos servidores, relativas ao atual exercício, em folha suplementar 

em parcela destacada, decorrentes da implantação do piso de que trata 
a Lei federal n° 11.738, de 16 de julho de 2008, condicionado à força dos 
recursos e à observância do limite de gasto com pessoal previsto pela Lei 
Complementar federal n° 101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 40  As despesas decorrentes da presente Lei Complementar serão suportadas 
por dotações próprias, suplementadas se necessário, especialmente por 
recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 
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Art. 50  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis 1  1 0  de outubro de 2021. 

/ 

PAULO 	BR-IGLIADORI 
Prefeito Municipal 


